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Streptex*  
Syreekstraktionskit
TilSigTeT AnvenDelSe
S a m m e n  m e d  S t r e p t e x * - k i t t e t  ( Z L 5 0 /
R 3 0 9 5 0 5 0 1  o g  Z L 6 1 / R 3 0 1 6 4 7 0 1 )  
giver disse reagenser en alternativ metode til at ekstrahere og  
identificere streptokokantigener fra Lancefieldgruppen fra 
dyrkede organismer.

OpSummering Og fOrklAring Af TeSTen
Reagenserne stilles til rådighed til ekstraktion af Lancefieldgruppe  
A, B, C, F og G-streptokokker ved stuetemperatur (18 til 30°C). 
Ekstraktionen udføres på ét minut. Gruppe D-antigen kan ikke  
ekstraheres med disse reagenser. En beskrivelse af proceduren 
til detektion specifikt af gruppe D antigen er inkluderet. Testen 
for gruppe D-antigen bør udføres og fortolkes, hvis der opnås et 
negativt resultat for gruppe A, B, C, F og G.

Størstedelen af streptokokarterne besidder antigener, der er 
specifikke for gruppen. Disse antigener er som regel kulhydrat-
strukturelle bestanddele af cellevæggen. Lancefield har vist, at 
disse antigener kan ekstraheres i opløselig form og identificeres af 
udfældningsreaktioner med homologe antisera13. Der er beskrevet 
flere forskellige procedurer til ekstraktion af antigenerne4,5,11,14,17,18. 
Streptex* (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701) anvender en 
enzymprocedure til at ekstrahere gruppeantigenerne og kræver 
mindst 10 minutters inkubationstid ved 37°C. De reagenser, 
der leveres i dette kit, muliggør en hurtigere ekstraktion af 
gruppeantigener.

prOceDurenS princip
G r u p p e s p e c i f i k k e  a n t i g e n e r  e k s t r a h e r e s  f r a 
streptokokker med salpetersyre i  et  enkelt  og kort 
inkubat ionstr in .  Ekstraktet  neutra l i seres  derefter , 
og  ant igenerne ident i f iceres  med suspens ioner  af  
latexpartikler, der er belagte med gruppespecifikke antistoffer. Et  
positivt resultat ses ved en sammenhobning af latexpartikler. 
Latexsuspensionerne til gruppe A, B, C, D, F og G følger med  
Streptex*-kittet (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701) eller 
leveres som individuelle suspensioner.

reAgenSer

KiTTETS inDhoLD

Streptex*-syreekstraktionskit ZL59/R30951301 
50 tests

1. Ekstraktionsreagens 1  1 flaske
2. Ekstraktionsreagens 2 1 flaske 
3. Ekstraktionsreagens 3 1 flaske
4. Rørepinde af træ 200
5. Prøvedispensere 2 poser
6. Engangsrør 1 pakke
7. holder til engangsrør 1
8. Procedurekort 1
9. Brugsanvisning 1

BESKRivELSE, KLARGøRinG TiL BRuG oG AnBEFALEDE 
oPBEvARinGSFoRhoLD
Se desuden Advarsler og forholdsregler

Medmindre andet er angivet, bør alle reagenser opbevares ved 2 
til 30°C, hvor de vil bevare deres aktivitet, indtil kittets udløbsdato.

 Ekstraktionsreagens 1. 
 En flaske, der indeholder 7 ml af en 

blå/grøn natriumnitritopløsning.

 Ekstraktionsreagens 2. 
 un f laske indeholdende 7 ml 

s v a g  s y r e h o l d i g  o p l ø s n i n g 
(eddikesyreopløsning) og en gul 

indikator.
 Ekstraktionsreagens 3. 

 un f laske indeholdende 7 ml 
farveløs neutraliseringsopløsning (Tris 
bufferopløsning).

 Ekstrakt ionsreagenserne ska l 
opbevares lodret ved 2 til 30 °C, hvor 
de bevarer aktivitet til mindst den 
udløbsdato, der vises for sættet.

ADvArSler Og fOrhOlDSregler

Kun til in vitro diagnostisk brug.

Kun til professionel brug.

Se iøvrigt fabrikantens sikkerhedsdatablad for produktmærkning 
og information om potentielt farlige komponenter.

SunDhEDS- oG SiKKERhEDSinFoRMATion
1. Den Ekstraktionsreagens 1 indeholder natriumnitrit, der er 

klassificeret pr gældende Europæiske økonomiske Fællesskab 
(EøF) direktiver som giftige (T). Det følgende er relevante Risk 
(R) og Sikkerhed (S) sætninger.

     T 
	 	 R25	 Giftig	ved	indtagelse.
																					S45	 Ved	ulykkestilfælde	eller	ved	
	 	 	 ildebefindende	er	omgående	
   lægebehandling nødvendig; vis   

	 	 etiketten,	hvis	det	er	muligt.

2. Ekstraktionsreagens 2 og 3 indeholder henholdsvis en svag syre  
og et mildt lokalirriterende stof. undgå direkte kontakt ved at 
bære passende beskyttelsesudstyr. hvis materialerne kommer 
i kontakt med huden, slimhinder eller øjne, skal området 
straks skylles med rigelige mængder vand.

	 				Xi	 	 Ekstraktionsreagens	3	
   
          R36/37/38    irriterer øjnene, 
             åndedrætsorganerne og huden.

3. i  overensstemmelse  med pr inc ipperne for  god 
laboratoriepraksis anbefales det på det kraftigste, at 
ekstrakter på et hvilket som helst stadie af testen behandles 
som værende potentielt smittebærende, og at de håndteres 
med alle nødvendige forholdsregler.

4. Genanvendeligt apparatur, skal efter brug steriliseres 
med en egnet procedure, hvor den foretrukne metode 
er autoklavering i 15 minutter ved 121°C. Materialer til 
engangsbrug skal autoklaveres eller destrueres. Spild af 
potentielt smittebærende materialer bør straks fjernes 
med absorberende papir, og de kontaminerede områder  
skal vaskes af med et almindeligt bakteriedræbende middel 
eller med 70% alkohol. Brug iKKE natriumhypoklorid. De 
materialer, inklusive handsker, der anvendes til at fjerne spild 
med, bør bortskaffes som miljøfarligt materiale.

5. Betjen ikke pipetten med munden. Bær engangshandsker og 
beskyttelsesbriller, mens prøverne håndteres, og testen udføres.  
vask hænderne grundigt ved endt procedure.

AnALyTiSKE FoRhoLDSREGLER
1. Anvend ikke reagenserne efter den anførte holdbarhedsdato.

2. under testproceduren er det vigtigt at kontrollere, at 
ekstraktionsreagens 1 ændrer sig fra blå/grøn til grøn/gul 
ved tilføjelse af ekstraktionsreagens 2 og grøn/gul til lilla ved 
tilføjelse af ekstraktionsreagens 3.

3. Lad alle materialer nå op på stuetemperatur (18 til 30°C) før 
brug.

4. Lad ikke delene i dette kit stå i direkte sollys.

5. Det er vigtigt at holde pipetteflaskerne lodret, og at dråberne 
dannes ved spidsen af tuden. hvis tuden bliver våd, dannes en 
forkert dråbestørrelse omkring bunden og ikke ved spidsen. 
hvis dette sker, skal spidsen tørres af, inden der fortsættes.

prøveOpSAmling Og klArgøring Af kulTurer
Konsultér en standard lærebog angående detaljerede oplysninger 
om prøveopsamling og klargøring af primære kulturer7. Det 
medium, der anvendes, inkluderer som regel blodagar. hvis 
dette er tilfældet, skal den hæmolytiske reaktion på formodede 
streptokok-kolonier noteres, før der gøres forsøg på at gruppere. 
Streptokokker, der vokser i blandingskultur på fast, primært 
isolationsmedium, kan med pålideligt resultat grupperes direkte, 
hvis de ikke er overbegroede med organismer, såsom Klebsiella, 
Escherichia eller Pseudomonas, der uspecifikt kan agglutinere 
alle latexreagenserne. Streptex*-gruppering bør ikke forsøges 
med primære kulturer i flydende medier. når der grupperes 
fra primære kulturer eller urene subkulturer, der ser ud til at 
indeholde streptokokker (og hvis der ikke kan opnås et tydeligt 
resultat), anbefales det, at der laves rendyrkninger af subkulturer 
af mistænkelige kolonier til efterfølgende identifikation med 
Streptex*.
organismer i gruppe A, B, C, F eller G er normalt beta-hæmolytiske. 
hvis en alfa- eller ikke-hæmolytisk organisme ser ud til at høre 
til en af disse grupper, bør artsbestemmelsen bekræftes ved 
hjælp af biokemiske tests8,16. Eftersom enterokokker er relativt 
modstandsdygtige over for penicillin, bør inddeling af gruppe 
D-organismer i typerne enterokokker (Enterococcus spp.) og 
ikke-enterokokker (gruppe D-streptokokker) foretages med en 
L-pyrrolidonyl-ß-naftylamid (PyR)-hydrolysetest (Kodenr. LP02/
R30854301 og LP03/R30854401) eller med dyrkning i 6,5% naCl-
bouillonkultur7 (Figur 3).

TESTPRoCEDuRE

Testprocedure for gruppe A, B, C, F og G
Figur 3 viser et foreslået skitseringsskema for gruppering af 
organismer fra primære subkulturer.
For hver kultur:
Trin 1 umiddelbart før brug doseres tre fritflydende dråber 

ekstraktionsreagens 1 i et engangsrør.
Trin 2 Tilføj tre fritflydende dråber ekstraktionsreagens 2 til 

ekstraktionsreagens 1 i engangsrøret. Blandingens farve 
ændres til grøn/gul. Det er vigtigt, at dette er gjort, før 
kulturen tilføjes.

Trin 3 Med en rørepind fjernes der tilstrækkeligt med vækst til 
at dække pindens stumpe ende, hvilket omtrent svarer 
til fem store kolonier. i tilfælde af små kolonier skal 
man være omhyggelig med, at der fjernes nok vækst 
til, at testen kan fuldføres. Før den udtagne vækst over 
i engangsrøret, og rør grundigt rundt. Lad pinden blive 
stående i røret i 1 minut ved stuetemperatur (18 til 30°C).

Trin 4 Doser tre fritflydende dråber ekstraktionsreagens 3 i 
engangsrøret.

 Bland væsken i røret med pinden. Farven på væsken 
i røret skal skifte fra grøn/gul til lilla. hvis denne 
ændring ikke indtræder, tilføjes nogle få ekstra dråber 
ekstraktionsreagens 3. Kasser pinden på sikker vis. Lad 
eventuelle bobler i røret fortage sig, så der kan trækkes 
væske ind i en prøvedispenser.

 BEMÆRK: De anbefalede tider er ikke kritiske, og 
ekstraktionen kan efterlades i op til 60 minutter før eller 
efter tilsætningen af ekstraktionsreagens 3.

Trin 5 opslæm latexsuspensionerne ved at ryste dem kraftigt 
i et par sekunder. hold pipetteflasken lodret og dryp én 
dråbe (20 µl) af hver af latexsuspensionerne A, B, C, F 
og G ud på en separat cirkel på et reaktionskort.

 BEMÆRK: når pipetteflaskerne anvendes, er det vigtigt, 
at de holdes lodrette, og at dråben former sig ved spidsen 
af flaskens tud. hvis tuden bliver våd, vil der danne sig 
en forkert mængde væske ved bunden af tuden i stedet 
for ved spidsen. hvis dette sker, tørres tuden af, inden 
der fortsættes.

Trin 6 Med en prøvedispenser, der holdes lodret, overføres der én 
fritfaldende, boblefri dråbe af ekstraktet (40 µl) til hver af de  
fem cirkler med gruppe A, B, C, F og G-latexerne, 
hvorefter dispenseren bortskaffes på sikker vis.

Trin 7 Bland hver cirkels indhold hver for sig med en rørepind 
og fordel det, så det dækker hele cirklens område. Brug 
en separat rørepind til hver cirkel, og bortskaf dem på 
sikker vis efter brug.

fremgAngSmåDe

MEDFøLGEnDE MATERiALER
Streptex* syreekstraktionskittet indeholder tilstrækkeligt med 
materialer til 50 tests. Se desuden Kittets indhold.

nøDvEnDiGE MATERiALER, DER iKKE MEDFøLGER
Streptex*-kit  (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701) 
e l l e r  i n d i v i d u e l l e  S t r e p t e x * - k o m p o n e n t e r  ( Z L 5 1 /
R30950601 ti l  ZL57/R30951201 og ZL58/R30164601). 
Streptex* syreekstraktionskittet er udelukkende beregnet  
til brug sammen med Streptex* og bør ikke anvendes sammen 
med andre firmaers produkter.



Trin 8 vip forsigtigt kortet frem og tilbage i højst 1 minut. Kortet bør  
holdes i en normal læseafstand (25 til 35 cm) fra øjnene. 
Brug ikke forstørrelsesglas. 

 De mønstre, der dannes, fremstår tydeligt og kan let 
genkendes i normale lysforhold.

Trin 9 Kassér det brugte reaktionskort på sikker vis.
Trin 10 Sørg for, at latexreagenserne sættes tilbage på køl i den 

opbevaringsholder, der følger med Streptex*-kittet.

Testprocedure for gruppe D
D e n  h u r t i g e  m e t o d e  t i l  b e s t e m m e l s e  a f  g r u p p e 
D - a n t i g e n ,  s o m  b e s k r i v e s  n e d e n f o r ,  b ø r  n o r m a l t 
kun  udføres ,  hv i s  der  opnås  et  negat iv t  resu l tat  
i testen for gruppe A, B, C, F og G, eller hvis der er mistanke om 
en gruppe DG-stamme.
Rekonstruer en af de flasker ekstraktionsenzym, der følger med 
Streptex*-kittet (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701) eller 
leveret som separat reagens (ZL55/R30951001) ved at tilsætte 11 
ml sterilt, destilleret vand. Lad blandingen stå i et par minutter, 
hvor den af og til hvirvles rundt og vendes på hovedet for 
fuldstændig opløsning. Færdigfremstillet ekstraktionsenzym bør 
opbevares ved 2 til 8°C, hvor det vil bibeholde sin aktivitet i mindst 
3 måneder. Som alternativ kan enzymet opbevares i portioner 
ved –15 til –25°C, hvor det vil bibeholde sin aktivitet i mindst 
6 måneder, eller indtil den dato, der vises på flaskens etiket, 
hvad end der måtte indtræffe først. MÅ iKKE FRySES nED oG  
oPTøS MERE EnD Én GAnG.

reSulTATer

AFLæSninG AF RESuLTATER
Et positivt resultat indikeres ved udviklingen af et agglutineret 
mønster, der tydeligt viser sammenklumpning af latexpartiklerne 
(Figur 1).

hvor hurtig den ses, og hvor god agglutinationen er, afhænger 
af antigen-ekstraktets styrke. Et kraftigt ekstrakt vil frembringe 
store klumper latexpartikler få sekunder efter sammenblandingen, 
hvorimod reaktionen ved et svagt ekstrakt er meget længere tid 
om at fremkomme, og klumperne af latexpartikler er små.

                            Figur 1                                             Figur 2

i et negativt resultat agglutinerer latexpartiklerne ikke, og det 
mælkefarvede udseende forbliver stort set uændret gennem hele 
den 1 minut lange test (Figur 2). Bemærk dog, at der muligvis kan 
ses svage spor af kornethed i negative mønstre, afhængigt af, 
hvor skarpt brugeren ser.

KvALiTETSKonTRoL
Kvalitetskontrolprøver bør udføres, hver gang der modtages en 
forsendelse og nye partinumre for sæt. hvert laboratorium bør 
følge de officielle og lokale retningslinjer.

ved normal brug bekræftes testens præstationer ved, at der kun er  
tydelig agglutination i den ene af latexsuspensionerne, mens den  
anden ikke viser tegn på agglutination. Dette reaktionsmønster kan  
i de fleste tilfælde anses som værende tilstrækkeligt til at 
demonstrere reagensernes specificitet og ekstraktionsprocedurens 
effektivitet. når et andet reaktionsmønster viser sig, anbefales 
følgende procedurer:

a) Test latexsuspensionernes reaktionsevne (Positiv 
kontrolprocedure)

 Dispensér én dråbe (40 µl) positiv kontrol antigen ud i stedet for  
prøven. Bland hver cirkels indhold med en ny rørepind, 
således at cirklens område dækkes. Efter at kortet forsigtigt 
er blevet vippet frem og tilbage i 1 minut, bør alle latexerne 
vise tydelig agglutination.

Til hver kultur:

Trin 1 Dryp en dråbe (40 µl) ekstraktionsenzym ned på en ren 
cirkel på et reaktionskort.

Trin 2 Med en rørepind fjernes der tilstrækkeligt med vækst 
til at dække pindens stumpe ende, og med en forsigtig, 
gnubbende bevægelse fordeles væksten på en udækket 
del af cirklen uden at ekstraktionsenzymet berøres.

 BEMÆRK: for at opnå en stor følsomhed er det vigtigt 
at gnubbe væksten ned i kortet, inden den blandes med 
ekstraktionsenzymet.

Trin 3 Emulger væksten med ekstraktionsenzymet i cirklen. Brug 
en separat pind til hver kultur, og bortskaf dem på sikker 
vis.

Trin 4 opslæm gruppe D-latexsuspensionen ved at ryste den kraftigt 
i et par sekunder. hold pipetteflasken lodret, og dryp én dråbe  
(20 µl) gruppe D-latexsuspension ned på cirklen.

 BEMÆRK: når pipetteflasker anvendes, er det vigtigt, at de  
holdes lodret, og at dråben former sig ved spidsen af flaskens  
tud. hvis tuden bliver våd, vil der danne sig en forkert mængde 
væske ved bunden af tuden i stedet for ved spidsen. hvis  
dette sker, tørres tuden af, inden der fortsættes.

Trin 5 Bland cirklens indhold med en rørepind, og fordel det, så det 
dækker hele cirklens område. Brug en separat pind til hver  
kultur, og bortskaf den på sikker vis efter brug. undgå, at 
der dannes bobler, da dette vil påvirke reaktionen.

Trin 6 vip forsigtigt kortet frem og tilbage i højst 1 minut. Kortet bør  
h o l d e s  i  e n  n o r m a l  l æ s e a f s t a n d  ( 2 5  t i l  3 5 
cm)  f ra  ø jnene.  Brug  ikke  forstørre lsesg las . 
D e  m ø n s t r e  s o m  d a n n e s ,  f r e m s t å r  t y d e l i g t  
og kan let genkendes i normale lysforhold.

Trin 7 Bortskaf det brugte reaktionskort på sikker vis.

Trin 8 Sørg for, at latexreagenserne og ekstraktionsenzymet stilles  
tilbage på køl i den opbevaringsholder, der følger med 
Streptex*-kittet.

b) Test agglutinationens specificitet (Negativ kontrolprocedure)

 For at sikre, at latexsuspensionens agglutination er specifik, især  
i tilfælde med meget svag agglutination, eller hvor samme 
ekstrakt agglutinerer med mere end én latexsuspension, 
gentages den positive test (én eller flere) samtidig med en 
eller flere paralleltest ved brug af én dråbe ekstrakt, der 
er forberedt med en upodet rørepind (eller med én dråbe 
upodet gruppe D-ekstraktionsenzym). Latexsuspensionerne 
bør ikke vise væsentlig agglutination, hvor der kun er 
ekstraktionsenzym, og resultatet tjener som kontrol til direkte 
sammenligning med det mønster, der opnås sammen med  
bakterieekstrakten.

c) Test af ekstraktionsprocedure

 u d f ø r  h e l e  t e s t p r o c e d u r e n  p å  e n 
s t a m k u l t u r ,  h v o r  g r u p p e n  k e n d e s .  
Der bør anvendes lejlighedsvise test med forskellige kendte 
grupper for at evaluere hele systemets nøjagtighed og 
effektivitet, inklusive brugerens.

FoRToLKninG AF RESuLTATER
Som en generel regel er det kun beta-hæmolytiske streptokokker,  
som giver pålidelige resultater i grupperingsprocedurer7,9. Der 
findes dog undtagelser til denne regel, da størstedelen af stammer 
fra gruppe D-streptokokker enten er alfa-hæmolytiske eller ikke-
hæmolytiske, og nogle stammer af gruppe B er ikke-hæmolytiske. 
Med undtagelse af gruppe B er serologiske determinanter af 
alfa- og ikke-hæmolytiske streptokokker af ringe eller ingen 
værdi. organismer fra gruppe D bør klassificeres yderligere som 
enterokokker eller gruppe D-streptokokker ved dyrkning i galde-
eskulin og 6,5% naCl-bouilloner eller PyR-test7 (Kodenr. LP02/
R30854301 og LP03/R30854401); de, der reagerer med gruppe 
A, C, F eller G, kan om nødvendigt identificeres med passende 
biokemiske procedurer16.

Kraftig, hurtig agglutination, der kun forekommer i én af 
latexsuspensionerne, indikerer identiteten af den stamme, der 
testes, mens forsinkede og svage reaktioner med det samme ekstrakt  
bør ignoreres. En agglutination af samme styrke i mere end én 
latexsuspension (men ikke i alle) indikerer, at ekstrakten muligvis  
indeholder en blanding af streptokokgrupper eller andre 
bakterier, der indeholder krydsreagerende antigener, 
og der bør udføres yderligere isolationsprocedurer og/
e l l e r  b i o k e m i s k e  t e s t s .  o v e r - i n o k u l e r i n g  k a n  
føre til uspecifik agglutination i mere end én latex, og 
hvis dette sker, bør kulturen testes igen. hvis en beta-
hæmolytisk kultur giver en klar reaktion med gruppe A, B, 
C, F eller G-reagenser, bør enhver reaktion med gruppe 
D-reagenset som regel ignoreres, da dette kan være  
ikke-immunologisk. Gruppe D-stammer reagerer kun med gruppe 
D-reagenset.

nogle stammer af gruppe D-streptokokker har vist sig at besidde 
gruppe G-antigen1,12. Disse stammers gruppe D-komponent 
ekstraheres ikke tilstrækkeligt af de reagenser, der følger 
med dette kit, og de bør identificeres eller bekræftes med 
enzymproceduren i Streptex*-kittet (ZL50/R30950501 og ZL61/
R30164701).

PRoCEDuRENS BEGRÆNSNiNGER
Der kan forekomme falske negative resultater, hvis der ikke bruges  
en tilstrækkelig mængde kultur til ekstraktionen. nogle 
Streptococcus bovis- og Enterococcus faecium-stammer (gruppe 
D) kan være vanskelige at gruppere.

Falske positive resultater kan af og til forekomme med 
o r g a n i s m e r  f r a  s l æ g t e r ,  d e r  i k k e  e r  r e l a t e r e d e , 
s o m  f o r  e k s e m p e l  K l e b s i e l l a ,  E s c h e r i c h i a  
eller Pseudomonas, der generelt kan agglutinere alle 
latexreagenserne. Dog kan brugeren ved undersøgelse af 
kulturspecifikke karakteristika på vækstmediet som regel 
udelukke disse fra at blive testet. Tilstedeværelsen af antigener, 
der er almindelige for organismer fra heterologe arter eller 
slægter, er blevet påvist i nogle streptokokker3,6,15, og derfor 
kan muligheden for, at der sker krydsreaktioner for denne  
type i streptokokgrupperingssystemerne ikke udelukkes. Gruppe 
D-antigenet er almindeligt for organismer fra streptokokgruppe 
Q, R og S6,15.

nogle streptokokstammer besidder protein A-lignende faktorer, der  
non-immunologisk går sammen med igG2, og disse kan give falske, 
positive reaktioner i den direkte testprocedure, der er beskrevet for  
gruppe D-streptokokker.

Enterokokker er relativt modstandsdygtige over for penicillin, men 
serologiske procedurer skelner ikke mellem disse og andre gruppe  
D-streptokokker. Der kan anvendes biokemiske tests til 
dette formål ,  såsom PyR-hydrolyse (Kodenr.  LP02/
R 3 0 8 5 4 3 0 1  o g  L P 0 3 / R 3 0 8 5 4 4 0 1 )  e l l e r  d y r k n i n g  i 
b o u i l l o n  i n d e h o l d e n d e  6 , 5 %  n a C l .  K o n s u l t e r  e n  
standard lærebog om emnet angående yderligere detaljer 
vedrørende differentieringen af streptokokker7.

fOrvenTeDe reSulTATer
Ekstrakt af streptokokker, der tilhører gruppe A, B, C, D, F eller 
G vil give kraftig, hurtig agglutination med den tilsvarende 
latexsuspension.
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Der er blevet udført kliniske studier i 6 forskellige centre i 
Storbritanien og 2 i Canada på i alt 735 streptokokkulturer 
(700 beta-hæmolytiske, 35 alfa- eller ikke-hæmolytiske). 
331 primære kulturer og 404 subkulturer blev testet. De 
resultater, der blev opnået med Streptex*-latexerne efter den 
ét minut lange syreekstraktionsprocedure blev sammenlignet  
med de resultater, der blev opnået ved den 10 minutter lange 
enzymekstraktionsprocedure. i dette studie blev den ’direkte’ 
test for gruppe D-antigen udført på alle kulturer i forbindelse 
med den et minut lange procedure.

De resultater, der blev opnået med 735 streptokokkulturer, er vist i  
Tabel 1. Der var overensstemmelse mellem de resultater, der blev  
opnået med Streptex* efter 1 minuts syreekstraktion og 10 
minutters enzymekstraktion ved 732 af de testede kulturer 
(99,6%).

Der blev overset to beta-hæmolytiske kulturer efter 1 minuts 
ekstraktion – en med gruppe B- og en med gruppe C-streptokokker.



Alt i alt var der 5 kulturer, der gav positive reaktioner i mere end  
é n  s t r e p t o k o k g r u p p e l a t e x  i  e n t e n  d e n  e n e  e l l e r  i  b e g g e 
ekstraktionsprocedure. 3 kulturer gav DG-reaktioner (én beta- 
hæmolytisk og to ikke-hæmolytiske) ved brug af de 1 minut og 10 
minutter lange ekstraktionsprocedure. Én kultur, der både reagerede 
med gruppe G- og gruppe F-latexen i begge ekstraktionsprocedurer, 
viste sig ved yderligere tests at være en blanding af gruppe G- og  
gruppe F-streptokokker. Én yderligere kultur var positiv for gruppe D og 
gruppe G efter 1 minuts syreekstraktion, men kun for gruppe G efter den 10 
minutter lange procedure.
17 streptokokkulturer blev ikke grupperet som gruppe A, B, C, D, F  
eller G med nogen af ekstraktionsprocedurerne.

Tabel 1.

Kulturgruppering ved brug af Streptex* 

1 minuts lang ekstraktionsprocedure

  A B C D F G ingen Blandet 
        reaktion reaktion

10 minutter A 147
Enzym B  213d     1 
Ekstraktions- C   72    1a

procedure D    129e

 F     18
 G      132  1b

ingen reaktion        17
Blandet reaktion         4c

a. På subkultur fremstod denne kultur som værende alfa-hæmolytisk
b Efter 1 minuts ekstraktion var denne kultur positiv for gruppe D og G. 

Gruppe D-reaktionen var svag.
c Efter 10 minutters og 1 minuts ekstraktion blev tre af disse kulturer 

grupperet som DG. Den sidste var en blandingskultur af gruppe G- 
og F-streptokokker, der kunne identificeres individuelt med begge 
ekstraktionsprocedure. 

d 196 beta- plus 17 alfa- eller ikke-hæmolytiske kulturer.
e. 113 beta- plus 16 alfa- eller ikke-hæmolytiske kulturer.

Figur 3

Foreslået skema til gruppering af streptokokker10

undersøg streptokokkulturen for hæmolysetype og kulturspecifikke 
karakteristika. (hvis den er alfa-hæmolytisk, udelukkes Streptococcus 
pneumoniae). Lav en subkultur, hvis organismen under mistanke er 
utilstrækkelig eller overvokset.

†Der er fundet sjældne stammer, der ser ud til at besidde mere end  
et slags gruppeantigen. Efter at have bekræftet at reagenserne  
fungerer korrekt (se Kvalitetskontrolprocedurer), bør problematiske stammer 
indsendes til et referencelaboratorium til identifikation.
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